
HUSKURAGE –  
HANDLINGSPLAN VID ORO FÖR VÅLD I NÄRA RELATION 

 

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Trygghetsundersökningar 

visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. 

Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våld i nära 

relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.  

Med Huskurage kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och 

vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med Huskurage agerar vi för ett tryggare 

samhälle för alla. 

 

Wallenstam eftersträvar att skapa en kultur som präglas av att alla ska kunna och vilja 

göra något vid oro eller misstanke om våld. Vi vill genom att införa Huskurage ge 

grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar för det våld som finns bland oss.  

Vi visar att vi tar ställning mot våld genom att både reagera och agera. Vi uppmanar dig 

att agera enligt nedanstående punkter för din egen och andras säkerhet. 

 

VISA OMSORG OM DIN GRANNE 
 

Ser eller hör du tecken på att någon i huset far illa?  

 

1 Ring Polisen 112 i situationer som upplevs akuta eller hotfulla.  

 

2 Ring på hos den granne som är utsatt. Om bråk eller våld pågår 

kan det räcka med att ringa på och sedan gå tillbaka in i 

lägenheten – det kan få våldet att avledas eller upphöra.  

Det kan rädda liv. 

 

3 Ring Wallenstam för stöd och hjälp tel: 020-40 01 00  

(dagtid mån-fre) Berätta om ditt ärende så blir du kopplad till 

Wallenstams säkerhetsavdelning. Utanför kontorstid kan du 

ringa till Störningsjouren.  

 

 Vid misstanke om att barn i huset far illa, ber vi dig göra en 

orosanmälan till Socialtjänsten.  

Det går att göra en orosanmälan anonymt.  

 Behöver du stöd och skydd? Sök efter kvinnojour eller tjejjour 

nära dig på www.unizon.se.  

 

Vi på Wallenstam vill att alla ska känna sig trygga i sina hem. Genom att hjälpas  

åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv. 

Tack för ditt engagemang! 


